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VÅRENS SKOGEIER / TRELASTSALG
BERGENE HOLM AVD. LARVIK
Velkommen lørdag 30. april kl. 09-13.
Vi tilbyr materialer som faller utenfor byggevarekjedenes
standardsortiment med hensyn til kvalitet, dimensjoner og profiler;
konstruksjonsvirke, kledninger, impregnert trelast og skurlast.

NB! Salg kun av hele pakker og kun denne dagen på avd. Larvik.
Oppgjør på stedet med kontanter eller kort.
Alle kjøpte varer må hentes senest påfølgende uke.
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tett oPPFØlGInG: Familiekoordinatorene Harald Silsand og Sara Hjelle håper at tettere oppfølging vil forhindre at barn i 
lavinntektsfamilier havner på sosialhjelp akkurat som foreldrene sine.  Foto: evelIne rØsholt

Ved å gi 21 familier 
tett oppfølging over 
de neste par årene, 
håper Nav Larvik å 
forhindre at barn av 
foreldre på økono-
misk sosialhjelp skal 
havne på sosialhjelp 
selv.
EvElinE Røsholt 
eveline.rosholt@op.no

Barn av foreldre på økonomisk 
sosialhjelp havner ofte på sosi-
alhjelp selv. Nå er Nav Larvik 
med i et nasjonalt forsknings-
prosjekt for å forhindre at det 
skjer.

– Vi skal jobbe for at barna får 
like muligheter som barn fra fa-
milier med normal inntekt, sier 
Sara Hjelle, som er ansatt som 
familiekoordinator i forbindel-
se med prosjektet.

Sammen med kollega Harald 
Silsand skal hun gi minst 21 fa-
milier tettere oppfølging for å 
se om det kan forhindre at be-
hovet for sosialhjelp går i arv.

 I oktober satte de i gang med 
arbeidet med å utvikle en plan 
for hvordan de skal følge opp 
familiene, og i desember be-
gynte de å jobbe med dem. Det-
te arbeidet skal pågå ut 2018.

" 
Håpet er at noen 
av familiene har 
inntekt ved slut-

ten av prosjektet.
sara hjelle
familiekoordinator

Prosjektet er et samarbeid 
med Høgskolen i Oslo og Akers-
hus, og Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet. Familiene som er 
med har inntil fire hjemmeboen-
de barn under 18 år, og har vært 
avhengig av økonomisk sosial-
hjelp i seks måneder eller mer. I 
Larvik er det i dag 73 familier 
som svarer til disse kriteriene.

Familiene har blitt valgt ut 
gjennom loddtrekning, og det 
er derfor helt tilfeldig hvilke av 
de kvalifiserte familiene som 
har blitt en del av prosjektet. 

Det er helt frivillig for familiene 
å være med, og de kan trekke 
seg ut av prosjektet når som 
helst.

– Vi har ikke tidligere hatt res-
surser til å jobbe så tett med fa-
miliene. Vanligvis jobber vi i 
NAV kun med de voksne, men i 
dette prosjektet får vi mulighet 
til å jobbe med hele familien, 
forteller Hjelle.

– Om vi klarer å snu trenden 
er ressursbruken verdt det, sier 
Silsand.

stor forskjell på familiene
Hjelle forteller at det er mange 

grunner til at familiene mottar 
sosialhjelp. Det kan være syk-
dom, traumer, flukt, lav inntekt 
og arbeidsledighet. Mange er 
også eneforsørgere, og de man-
gler et nettverk. Noen er res-
surssterke, men har hatt en tøff 
periode, som gjør at de har hav-
net på sosialhjelp.

– Mange har fått gode råd og 
tips fra Nav tidligere, men at de 
ikke har hatt kapasitet eller 
kunnskap til å følge dem opp, 
sier Hjelle.

Deres jobb blir derfor bistå fa-
miliene i å bli så selvstendige 
som mulig, samt finne de rikti-

ge hjelpetiltakene som allerede 
eksisterer i kommunen, slik at 
familiene kan benytte seg av 
disse. Formålet er å bedre lav-
inntektsfamiliers økonomiske 
og sosiale situasjon, og barnas 
oppvekstvilkår. 

Hjelle og Silsand hjelper fa-
miliene med alt fra å støtte dem 
i å ta valg, forberede dem til in-
tervju eller bare være en samta-
le partner familiene kan lufte 
tankene sine med.

– De sier de opplever at vi har 
mer tid til dem, og at vi er støt-
tespillere de kan lufte tankene 
sine med. Det er særlig viktig 

om man ikke har et nettverk, 
slik som kolleger eller venner, 
sier Hjelle.

lærer av andres erfaring
Nav Larvik er en av 29 Nav- 
kontor som er med på prosjek-
tet. Noen av kontorene har fått 
utdelt en ferdig oppfølgings-
metode, som fra tidligere fors-
kning har vist seg å fungere. 
Andre kontor, slik som NAV 
Larvik, må finne sin egen meto-
de for å hjelpe familiene.

– For å lage denne metoden 
har vi snakket sammen med fri-
villige organisasjoner og 

– Om vi klarer å snu trenden er ressursbruken verdt det

Fattigdom går ofte i arv 

Flere ledende Frp-politike-
re tar til orde for tiggefor-
bud. Samtidig reagerer 
tiggere sterkt på NRK-do-
kumentaren som har blåst 
liv i debatten.
ntB

Flere ledende Frp-politikere tar 
til orde for tiggeforbud. Samti-
dig reagerer tiggere sterkt på 
NRK-dokumentaren som har 
blåst liv i debatten.

– Det beste hadde vært et na-

sjonalt forbud. Men når det enn 
så lenge ikke er flertall for dette 
på Stortinget, er min klare opp-
fordring at man lokalt tar tak i 
dette og fremmer vedtak om å 
forby tigging i de største byene, 
sier justisminister Per-Willy 
Amundsen til NRK.

I likhet med mange andre nor-
ske politikere, reagerer han 
sterkt på NRK-dokumenta-
ren  «Lykkelandet»  som doku-
menterer organisert kriminalitet 
i tiggermiljøet i Bergen, med bak-
menn som tjener penger på blant 

Frp-topper krever tiggeforbud
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VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD

Hovedsamarbeidspartner Arrangører

VOKSNE 100,-/BARN50,-/FAMILIE 200,-
LØRDAG22.4 KL. 10.00-17.00
SØNDAG23.4 KL. 10.00-16.00

FIX ARENA
GREVESKOGENTØNSBERG

VELKOMMEN
TIL VESTFOLDS STØRSTE
INNENDØRS UTSTILLING AVHOBBYKJØRETØY

Hele 6000m2 med rundt 100 års
motorhistorie i bil og motorsykler.

Fix Arena er fylt oppmed:Motorsykler fraVeteran til de råeste Choppers,
Sportsbiler, Race biler, Driftingbiler, Hot Rods,Muskelbiler,

Veterankjøretøyer, Chev. Corvetter, Troll bilen, Europas råesteVWCaravelle
++mye andre overraskelser som venter.

Kafeteriamed salg avmat og drikke
Hyggelig atmosfære for allemedmotorinteresse.

Gratis parkering.

www.tonsbergmotorshow.no
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– Om vi klarer å snu trenden er ressursbruken verdt det

Fattigdom går ofte i arv 

idrettslag i Larvik for å lære av 
deres erfaringer, forteller Hjel-
le.

– Vi ønsker å få en så god 
oversikt som mulig over andre 
aktører som jobber mot denne 
målgruppen. Dette arbeidet 
kan gi oss bedre muligheter til 
samarbeid, sier Silsand.

tilpasser oppfølgingen
Oppfølgingen av hver enkelt fa-
milie blir tilpasset til deres eget 
behov. Familiene kan kontakte 
familiekoordinatorene på mo-
bilen, framfor å ringe til Nav 

sentralt. De kan ta kontakt med 
dem når de selv ønsker.

– Noen av familiene snakker 
vi med hver dag, mens andre 
ønsker å snakke med oss en 
gang i uken. Det viktige er at fa-
miliene tar kontakt med oss når 
de selv ønsker det, sier Silsand.

De møter dem der familiene 
måtte ønske, enten det er på 
NAV, hjemme hos familiene, 
ute for å gå en tur eller på bibli-
oteket.

– Håpet er at noen av familie-
ne har inntekt ved slutten av 
prosjektet, sier Hjelle.

Frp-topper krever tiggeforbud
annet prostitusjon og narkotika.

Carl I. Hagen og Tommy 
Skjervold, som sitter i Frps by-
styregruppe i Oslo, har skrevet 
et forslag hvor de tar til orde for 
tiggeforbud i hovedstaden.

– Det er kun et aktivt håndhe-
vet forbud mot tigging som kan 
medføre at romfolk avstår fra å 
komme til Oslo, og derfor frem-
mer vi forslag om umiddelbar 
endring av Oslos politivedtek-
ter, skriver de to Frp-politiker-
ne i sitt forslag.

På Robin Hood-huset, som er 

et tilbud for økonomisk van-
skeligstilte i Bergen, fikk flere 
av byens tiggere torsdag se 
«Lykkelandet»

– Jeg tigger for å overleve, 
men nå er jeg redd for å bli ut-
satt for vold og trakassering, 
sier rumenske Calin Stela  til 
NRK etter å ha sett dokumenta-
ren.

Hun sier videre at hun ikke 
har fått en eneste mynt i kop-
pen sin av bergenserne etter at 
Brennpunkt-dokumentaren 
ble sendt tirsdag.


